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REVISTA D E BIBLIOGRAFIE 

C U P R I N S U L : 

1. Modificarea legii pentru înfiinţarea şi organizarea j u r i s d i c 
ţ i e i muncii. 

2. Noua lege pt. Fondul N a ţ i o n a l a l A v i a ţ i e i ( ex tras ) . 

3 . Timbrul Judiciar. 
4 . Art . 73. din noua lege pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie. 

BIBLIOGRAFIA JURIDICĂ 

I. Dreptul din Ardeal . 
II. Noul drept penal. 

a ) Codul penal. 
b) Procedura penală. 
c ) Codul de Justiţie militară şi alte legi penale. 

III. Cambia, Cecul, Comerţul de Bancă. 
IV. Legislaţia muncii. 
V. Legislaţia de unificare. 

VI. Bibliografia juridică generală (in ordinea alfabetică pe autori.) 
Anunţuri circulari etc . 

CONDICA DE TERMENE 
P E N T R U ADVOCAŢI P E 1938 — ANUL X X V . 

F o r m a t l a t 2 5 X 2 0 c m . L e g a t ă Prenotări, evidenţe lunare şi săptămâ
nale, legea avocaţilor onorariile mini-

C O m p l e c t î n p â n z ă . CCa. 600 male cu toate modificările la zi. Ta-
. . II bele. împărţirea judecătorească a ţării, 

p a g i n i . Tarife de timbre şi taxe etc. etc. 

• y p i i ^ Ţ . T a b l a d e m a t e r i i p e p a g i n a 2 - a . 
V SliáLiL • B u l e t i n u l d e c o m a n d ă p e p a g . 19 ş i 2 0 . 

Cenzurat. 



CONDICA DE T E R M E N E 
pentru advocaţi pe 1938. 

T A B L A D E M A T E R I I . 

P a r t e a I. 
CALENDAR 

1. Adresa şi telefonul substituţilor 
2. Adrese importante. 
3. Serbători legale. 
4. Calendar pe anul 1938. 
5. Partea de prenotări (agenda 

desbaterilor) cu evidenţele săptămâ
nale şi lunare. 

6. Prenotări pe anul 1939. 

P a r t e a TL 
GHIDUL ADVOCATULUI 

1. Extras din legea pt. organiza
rea corpului de advocaţi cu legile 
de modificare din 6 IV. 1932 şi 2 
IV. 1936 (legea pt. modificarea etc.) 
Statutul Sindicatelor profesionale 
avocaţiale. 

2. Onorarii minimale ale avoca
ţilor. Decizia de modificare a ta
rifului. Dispoziţiuni generale. 

I. Circumscripţia Curţilor de Apel 
Bucureşti, Chişinău, Constanţa, 
Craiova, Galaţi şi Iaşi. 

1. Acte de notariat. 
2. Procese oenale şi contraven

ţiuni. 
3. Jud. de ocol şi Trib. in a doua 

instanţă. 
4. Tribunal în prima instanţă. 
5. Curtea de Casaţie. 
II. Circ. Curţilor Cluj, Oradea, 

Tg.-Mureş şi Timişoara. 
1. Acte de notariat. 
2. Procese penale şi contravenţiuni 
3. Judecătoria. Tribunal în a 

doua inst. Curtea în revizuire. 
4. Tribunal în prima instanţă. 

Curtea în prima inst. Curtea în re 
vizuire. 

III. Circumscripţia Curţii Cernăuţi. 
1. Acte de notariat. 
2. Procese penale şi contrav. 
3. Judec şi Trib. in doua inst. 
4. Tribunal în prima instanţă şi 

Curtea de Apel. 
T A X E ŞI TIMBRE (complectat 

şi modificat cu disp. legilor de mo
dificare şi cu taxa timbrului de 
aviaţie, timbru judiciar şi timbrele 
de pledoarii. 

3. Taxe de timbru (extras din 
leg. timbrului). 

a) Cereri introductive 
b) Căi de atac 
c) Decretul pentru timbrul judiciar 
d) Lege pt. modificarea legii Fond. Av. 
e) Cererii in termed. în cursul procesului, 
f) Carte funduară 
g) Cauze penale 
h) Diverse 
i) Execuţii şi licitaţii. 
4. Tabloul dobânzilor legale. 
5. Calculator de dobânzi legale. 
6. Tabloul pentru calcularea im

pozitului proporţional. 
7. Tariful timbrelor de pledoarii 
8. Tariful Monitorului Oficial 
9. Tariful Buletinului Justiţiei 

10. Taritul Poştal. 
IMPĂRŢ. JUDECĂTOREASCĂ. 

11. Tabloul pt. fixarea circum-
scripţiunilor judecătoreşti. 

12. Tabloul alfab. privitor la fixa
rea pe comune a circ. judecătoreşti. 

13. Ghidul judecătoresc al Bucu
reştilor (Indicatorul alf. al străzilor). 

14. TABL. ADV. din România 
a) Ardeal (Banat, Crişana, Maramureş), 
bj Bucovina 
c) Basarabia 
di Vechiul Reg. (Munt. Moldova. Dobr.) 
e| Bucureşti. 
15. Tabl. NOT. P U B L . din Rom. 
16. Numării de telefon. 

E D I T . : L I B R Ă R I A L E P A G E C L U J . 

Tip. „Orient" Cluj. 
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Mon. Of. 111 din 17 V. 1937. 

lege pentru compiecfarea 
art. 31 şi 76 din legea pentru înfiinţarea şi organizarea 

jurisdicţiei muncii 
publicată în Mon. Of. 38 din 15 II 1933. 

Art. I. La finele ari. 31 din lege pentru înfiinţarea şi orga
nizarea jurisdicţiei muncii publicată în Mon. Of. 38 din 15 II. 1933 
se adaogă textul următor: 

Procesul nu se poate amâna pentru lipsa oricăruia din ase
sori decât o singură dată şi atunci pentru motivele arătate în ali
neatul precedent. 

Dacă nici la termenul următor completul de judecată nu s e 
poate forma din cauza absenţei unuia sau ambilor asesori preşe
dintele va dispune înlocuirea asesorului sau asesorilor absenţi prin 
supleanţi respectivi când sunt prezenţi în instanţă, iar în caz con
trariu va coopta alt sau alţi asesori, dintre cei prezenţi la şedinţă, 
dacă partea interesată nu-şi desemnează ea însuşi pe unul din cei 
prezenţi. 

In cazul când completul nu se poate alcătui prin nici una din 
modalităţile arătate în alineatul precedent magistratul va judeca 
singur atunci când lipsesc ambii asesori sau numai cu asesorul; 
care se prezintă in instanţă. — Dacă judecata se va face numai 
cu asesorul prezent în caz de divergenţă hotărârea va fi dată de 
preşedinte. 

Art. II. La finele art. 76 se adaogă un alineat nou, având 
următorul text: 

Totuşi în localitatea în care se vor înfiinţa judecătorii de 
muncă, se desfiinţează pe aceaş dată comisiile arbitrale de pe 
lângă judecătoriile de ocol urbane, iar litigiile de competinţa lor 
prevăzute de alineatul precedent, în curs de judecată sau "ce se 
vor ivi în întreg cuprinsul circumscripţiilor teritoriale ale judecă
toriilor de muncă se vor judeca tot după normele legii pentru asi
gurarea plăţii lucrului efectuat din 11 IV. 1931 de către comisiile 
arbitrale ce vor funcţiona pe lângă aceste instanţe. — La judecă
toriile de muncă cu mai multe secţiuni se va putea înfiinţa la ne-
voe câte o comisie arbitrală pe lângă fiecare secţie. 
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Mon. Oi. 63 din 17 III. 1937. 

Lege pentru modificarea 
unor dispoziţiuni din legea pentru 

rondul National al Aviatici 
(Extras) 

T A B E L A C A P . V I I . 
Cap. VII. Acte şi fapte jur idice 

Sunt supuse Ia taxele de timbru de aviaţie cele mai jos spe
cificate : 

Toate chitanţele şi adeverinţele de predare, primire sau plată 
sub orice formă ar fi şi orice denumire ar purta, care emană dela 
orice comercianţi particulari şi industriaşi, bănci, societăţi ano
nime, societăţi de asigurare, boiangerie, spălătorii chimice şi dela 
orice întreprindere, asociaţie, societate cu caracter industrial şi 
comercial, precum şi statele de salari ale întreprinderilor particu
lare de orice fel, taxa percepându-se deosebit pentru fiecare sa
lariat în stat : 

dela valoarea de 100 Iei la 10.000 lei timbru de 2 lei, 
i, 10.000 „ „ 50.000 „ „ „ 5 „ 
„ 50.000 „ „ 200.000 „ „ „ 10 
„ 2 0 0 . 0 0 0 Iei în sus timbru de 20 Iei. 

Notele de plată ale hotelierilor şi restauratorilor în valoare dela 
20 la 99 Iei inclusiv sunt deasemenea supuse timbrului de aviaţie 
de 1 leu. 

Sunt supuse timbrului de aviaţie actele şi faptele juridice pre
văzute în legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice 
dela art. 4 până Ia art. 15 inclusiv exceptându-se depozitele Fon
dului Naţional al Aviaţiei după cum urmează: 

1. Pentru petiţiunile adresate autorităţilor publice ale statu
lui, taxa timbrului de aviaţie este de 1 leu. 

2. Pentru actele şi faptele juridice impuse de art. mai sus 
ale legii timbrului fiscal la un timbru fix taxa timbrului de aviaţie 
este de 2 Iei. 

3. Pentru actele şi faptele juridice impuse de articolele de 
mai sus ale legii timbrului fiscal la o taxă proporţională, cu ex
cepţia facturilor impuse special mai jos, taxa timbrului este de 1 % 
din valoare, care se percepe osebit de taxa timbrului fix, prevăzut 
de alineatul precedent şi care taxă proporţională nu va putea fi 
mai mică de l leu. 

Pentru facturile prevăzute de art. 14 paragr. 13 legea tim
brului, taxa timbrului de aviaţie este de 0.20% 

Contractările de furnituri verbale intervenite înfre particulari, 
prevăzute de art . 15 paragr. 3 alin. ultim, sunt scutite atât de 
taxa timbrului de aviaţie de 0.20%; cât şi de impozitul proporţio
nal de 1 .40^ , prevăzut de legea timbrului. 

Sunt exceptate de taxa de 1 % şi 2% actele şi faptele ju
ridice prevăzute de art. 5. paragr. 1, art . 14 paragrafele 1 şi 2 
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4—18 şi 14—16 şi de art. 15 paragr. 7, alin. 12, acestea urmând 
a fi supuse numai unui timbru fix de 2 lei. 

Pentru. laptele juridice prevăzute de art. 14, paragr. 18 din 
legea timbrului fiscal punctul c , alin. 3, taxa se va calcula şi 
vărsa la Fondul Naţional al Aviaţiei în felul arătat de acea lege. 

E x t r a s din l egea pentru 

Cartea dc Casaţie şi Justific 
Art. 73. Numai avocaţii, iar nu şi stagiarii vor putea pleda 

înaintea Curţii de Casaţie după un stagiu de cel puţin 5 ani de 
practica efectivă a avocaturii. — Stagiul în magistratură echiva
lează cu o asemenea practică. 

Avocaţii care au stagiul cerut mai sus şi ar voi să pledeze 
înaintea Curţii de Casaţie vor prezenta primului preşedinte al 
acestei Curţi un certificat dela Consiliul de Disciplină al Baroului 
unde sunt înscrişi constatator de îndeplinirea acestor condiţiuni şi 
vor cere înscrierea lor în tabloul respectiv. 

Avocaţii care se vor înscrie ca stagiari în barou, după pro
mulgarea legii de faţă, vor putea pleda înaintea Curţii de Casaţie 
numai după un stagiu cu practică efectivă de cel puţin 5 ani ca 
avocaţi definitivi în condiţiile arătate mai sus, dovedind totodată 
că au urmat conferinţele ce Uniunea Avocaţilor va rândui în acest 
scop şi că au trecut cu succes un examen organizat de Uniune în 
faţa unei comisiuni compuse din trei membrii dintre care unul va 
1i un consilier al Curţii de Casaţie delegat de primul preşedinte, 
al doilea va fi un profesor universitar desemnat de Pr imulTreşe-
dinte al Curţii de Casaţie şi al treilea va îi un delegat al Uniunii. 

TiulDrul judiciar (Extras) 
Art. 1. — Taxele benevole judecătoreşti se înlocuesc cu 

»Timbrul ]udiciar« în conditiunile cari urmează: 
Art. 2. — Timbru judiciar este mobil, se emite de Minis-

1erul Justiţiei, se aplică asupra tuturor actelor şi faptelor judiciare 
ce sunt impuse, într'un fel oarecare, prin legea timbrului şi al im
pozitului pe acte şi fapte juridice şi are trei valori: 2 lei, 3 lei 
şi 20 lei. 

Art. 3. — Timbrul îudiciar nu se aplică la judecătoriile ru
rale mixte şi urbane. La aceste instanţe se menţine regimul taxe
lor benevole. 

Art. 4. — Timbrul judiciar de 2 lei se aplică la tribunale, 
la orice comisiuni şi consilii cu caracter judecătoresc, indiferent de 
natura lor la orice instanţe speciale, la notariatele publice, Ia 
instanţele de carte funduară şi la Ministerul de Justiţie. 

Árt. 5. — Timbrul judiciar de trei lei se aplică la Curţile de 
Apel şi la Curtea de Casaţie. 

Art. 6. — Timbrul judiciar de 20 lei se aplică asupra cere
rilor pentru înscrierea mărcilor de fabrică şi de comerţ, pentru 
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constituirea de societăţi comerciale, pentru validări şi consolidări 
petrolifere, pentru înscrierea în registru special petrolifer, pentru 
schimbări de nume, pentru naturalizări, pentru viza registrelor 
comerciale, pentru eliberarea de ordonanţe de adjudecare, pentru 
protestele cambiale, indiferent de quantum, şi pe certificatele de 
cazier judiciar. 

Art. 7. — Timbrul judiciar se confecţionează la fabrica de 
timbre a Statului, cu controlul Ministerului de Justiţie şi în canti
tatea cerută de acesta. 

Art. 10. — Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, 
la toate instanţele, în afară de judecătoriile rurale, mixte şi ur
bane, se desfiinţează orice taxe benevole, de eforii judiciare sau 
sub altă denumire şi sumele realizate până la această dată, se 
vor vărsa Băncii Naţionale a României în contul »Fondul Tim
brului Judiciar*. 

Se menţin taxele de urgenţă la 'nsianţele de notariate şi 
cărţi funduare, taxele de vorbitor şi vizitarea la penitenciare, 
care se parcep pe baza unei autorizaţiuni speciale a Ministerului 
de Justiţie. 

Ar* 17. — Minisierul de Justiţie, instanţele judecătoreşti de 
orice grad şi natură, nu vor da curs niciumii act sau fapt juridic, 
impus de legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice 
de orice natură, care nu va purta timbrul judiciar, conform pre
vederilor de mai sus. 

Contravenţiile constată şi se sancţionează, conform dispo-
ziţiunilor din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte ju
ridice. 

Art. 18. — Un regulament întocmit de ministrul de justiţie,, 
va putea desvolta ş:. lămuri dispoziţiunile acestui decret. 

C O N D I C A D E T E R M E N E 

PENTRU ADVOCAŢI 1938 
cea 600 pagini 

IN PÂNZĂ ENGLEZĂ 

Format: 25x20 cm. 

HÂRTIE TvEMPi ALBĂ 
EXTRAFINĂ 

P r e ţ de subscr ipţ i e : 
Lei 300 

Mai t â r z i u 400 Lei 

A V A N T A J E Î j E S U B S C R I P Ţ I E I 

I. La comanda ramburs 
1. Comunicăm adresa şi telefonul 

in Tabloul avocaţilor. 
2. Tablou de părete gratuit cu 

onorariile minimale şi taxele 
de timbru. 

II. Daca remiteţi suma de 300 lei 
cu comandă favoruri speciale : 

1. Expedierea franco. 
2. Pe scoarţa presăm numele Dvs. 
3. Un carnet gratuit cu onorarii 

avocaţiale şi taxa de timbru. 

Comandau imedlal 
prin Biii««<«B8i «e c o m m m ««»«pag. m -20 
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DIDLIOGRAFIA JURIDICA 
1. Dreptul Ardelean 

Lei 
Dr. Anca I. Leontin : Com

pendiul de Drept civil (26) 150.-
Dr . Anca I. Leontin : Cartea 

Funduară (26) 80 . -
Dr: Anca I. Leontin : Codul 

de faliment (26) 100.-
Dr.Anca:Dreptul Comercial (27) 300.-
Dr . Anca : (Cartea funduară 

(compediu) (27) 20 . -
Dr. Ba l in t : Transformarea 

cărţilor funduare (27) 20.-
Dr . Bartha şi Dr. Hancu: 

Legea despre Proc. de 
execuţie, adnotată şi prev. 
cu jurisprudenţă, cu mo-
dif. (26) 220.-

Chestionarul oficial al ins
pecţiilor judec. (27) 150.-

Concordatul Preventiv şi 
Proc. conc. forţat (26) 50 . -

Despre tribunalul coflictelor 
leg. X I : 1907 (27) 2 0 . -

Dicţionar juridic maghiar-
român broşat (cu 12 mii 
cuvinte) (26) 2 0 0 . -

Dicţionar juridic maghiar-
român legat (cu 12 mii 
cuvinte) (26) 250 . -

•Georgian: Proprietatea şi 
posesiunea (27) 5 0 . -

D r . Ladai : Codul civil Aus
triac, vol. II . şi III. în 
fasicole (27) 500. -

Legea accelerării la Pro
cedura civilă (26) 4 0 . -

Legea Concordatului pre
ventiv, cu modif. (26) 5 0 . -

Xegea Pensiilor 15.-
„ Cultelor (26) 10.-

Legea Electorală (27) 2 0 . -
Legea Industrială din Ardeal (27) 30 . -
Lege pt. Fondul naţional 

al Aviaţiei din 1 Aprilie 
1936. 14 pag. 20x13. Bu
cureşti 1936. (27) 25 . -

Legea Curţii de Casaţie (27) 10.-
Legea tutelară şi legea pt. 

testamente (27) 2 5 . -
Legea Portăreilor (26) 4 5 . -
Legea L I : 1871 despre por-
* tarei (27) 10 . -

Lei 
Legea cambială X V I I : 1876 (27) 12.-
Legea L I V : 1912 asupra 

punerii în aplicare a pro
cedurii civile (27) 24.-

Legea asupra dreptului de 
autor X V I : 1884 20 . -

Legea falimentului X V I I : 
1881. (27) 48. -

Legile despre notarii pub
lici X X X V : 1874 (27) 25. -

Legile de uzură ( X X V : 1883 
şcl.) (27) 26.-

Legile Agrare—1917—1936 
232 pag. 20x13 Bucureşti (27) 150.-

Dr. Marta : Organizaţia ju
decătorească (27) 40.-

Dr. T. Moisi l : Procedura 
civilă, cu modif. (26) 340.-

Negrea: Drept civil vol. I. 
Partea generală 250.-

Vol. IV. Căsătoria 200.-
Novela penală din Ardeal 

(minorii scl.) (27) 80 . -
Ord. No. 68300—1914 pt. 

procedura graţioasă în 
cauzele corn. (27) 16.-

Organizarea autorităţilor de 
acuzare X X X I I I : 1871 (27) 20.-

Dr. Papp—Balaşiu : Proce
dura de moştenire din 
Ardeal. (27) 80 . -

Dr. Papp—Balaşiu : Proce
dura Civilă din Ardeal 
vol. I—VI. (27) á 80 . -

Dr. Papp—Balaşiu : Cartea 
Funduară (legi, regula
mente şi formulare) (27) 400.-

Plopu: »Parţi alese din 
dreptul privat ungar« — 
broşat 200. legat (27) 325.-

Dr. A. Pop— Dr. Laday : 
Dispoziţiile procedurii 
pen. române extinse în 
Ardeal (27) 75.-

Pop Traian : Criminologia 300.-
Drept penal voi III. 200.-

Procedura penală din Ar
deal lei 100.-
legat (27) 136.-

Regulamentul Portăreilor (27) 30.-

La comanda menţionaţi şi (Nr) de depozit 
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Lei 
Regulamentul de serviciu 

al Parchetelor (27) 7 0 . -
Regulamentui general al 

serviciului judecătoresc (27) 20.— 
Regulamentul închisorilor (27) 40,— 
Regulamentul şi ordonan

ţele priv. la executarea 
pedepselor (27) 200.— 

Dr. Şerban : Criza Valutară (26) 35.— 
Sever Andru: Jurisprunden-

ta Rezumata vol. I. Deci-
ziuni civile şi comerciale 
privitoare la procese din 
Ardeal între 1921-1931 cu 
index aflabetic pe mate
rii şi pe articole 734 pa
gini (2) 500.— 

voi II. Deciziuni civile şi 
comerciale privitoare la 

Lei 
procese din Ardeal judeca
te în cursul anilor 1932-
1933 cu index alfabetic 
pe materii şi pe articole 
800 pag. (31) 5 0 0 . -

Zach: Legea spirtoaselor 
(Szesztörvény) (26) 20.— 

Tabloul onorarilor mini
male ptr. advocaţi (26) 40.— 

T. Tănăsescu: Micul Par
chet (27) 70 .— 

Terminologia Juridică rom. 
magh. (26) 15 .— 

Ulvineanu- Iancularici-Ghi-
teanu: Codul de pro
cedura civilă al Transil
vaniei 363 pagini (2) 40.— 

Vademecum Juridic rom. 
magh. (26) 80 .— 

11- Noul drept penal, codurile Regele carol a ll-lea 
a) Codul penal 

Codul penal Regele Carol II 
adnotat de Const. G. Ră-
tescu, I. Ionescu Dolj. I. 
Gr. Perieteanu — Vintilă 
Dongoroz, Asnavorian H. 
Traian Pop, M. I. Papa-
dopulu şi N. Pavelescu 
cu prefaţa de M. Djuva-
ra şi Valeriu Pop, 
Vol. I. Partea generala art. 
1-183 cu expunerea de 
motive, note asupra ori-
ginei textului, discuţiu-
nile din sânul Comisiu-
nilor parlamentare, şi în 
fata parlamentului, tex
tele codurilor abrogate, 
cât şi ale legiuirilor stră
ine din care s'a inspirat 
leguitorul ns., lucrările 
pregătitoare alecomisiu-
nii şi comentarii vaste 
asupra textului, index al
fabetic, 500 pagini (9^ 

Codul Penal Reg. Carol al 
Il-lea textul complect (16) 

Codul Penal Regele Carol 
al II-lea Textul complect 
cu un indice alfabetic 
200 pag. (16) 

Codul Penal Regele Carol 
al II-lea cu expunerea de 
motive avizul Cons. Le
gislativ şi rapoartele dela 
Senat şi Cameră, şi un 
indice alfabetic pe ma
terii 466 pagini (14) 

Lei Lei 
Zotta C. Const.: Codul pe

nal »Regele Carol II«. 
460 pag. 13.5x10 Bucu-
cureşti 1936. (28) 7 0 . -

Codul Penal »Regele Carol 
al II-lea« din 18 Martie 
1936. 140 pag. 20x13 Bu
cureşti 1936. (4) 7 0 . -

Codul Penal »Regele Carol 
al II-lea 466 pag, 21x13.5 
Buc. (14) 150.-

Codul Penal »Regele Carol 
al Il-lea« Cu indice alfa
betic pe materii 208 pag. 
21x13.5 Bucureşti 1936 (9) 40 . -

Codul Penal »Regele Carol 
al Il-lea« Explicat de : C. 
Viîoreanu, Eug. Petit, N. 
I. Tanoviceanu 536 pag. 
24.5x16.5 Bucureşti 1936. (1) 300.-

Bănarescu Lucr. Atanasiu 
Vasi le : Fucţionarii Pub
lici în Codul Penal. Cu 
index alfabetic 144 pag. (20) 100.-

Hozoc D . : Drepturile şi ob
ligaţiunile inculpatului 
stabilite de codul penal 
şi de procedura penală 
Regele Carol al II-lea 
104 pag. (40) 100.-

Hozoc D . : Drepturile şi ob
ligaţiunile părţii vătăma
te stabilit de codul penal 
şi de procedura penală 

1 5 0 . - Reg. Carol al II-lea (40) 100.-

5 0 0 . -

2 0 . -

20.— 
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Iliescu Paul P-DoruGherson 
Manualul penal de audi
enţa codul penal şi pro
cedura penală Carol II cu 
trimiteri la textele cores
punzătoare, note referi
toare la soluţionarea con
flictelor de texte pentru 
infracţiunile comise îna
inte de punerea in vigo
are a noului Cod penal 
şi extrase din expunerea 
Consiliului Legislativ, Co
dul Penal al vechiului 
Regat în întregime, Legi
le penale speciale cu cari 
codul penal e în legătură, 
index alfabetic al Codului 
şi Procedurei Penale, 750 
pagini (5) 350.— 

Păcuraru-Deleanu-Fl. Beg. 
nescu : Falsul Furtul Abu

zul de încredere înşelăci
unea, plângerea prealabi
lă. Tentativă. Tablourile 
sinoptice ale Codului Pe 
nal »Carol al II-lea 110. 
pag. (19) 50.— 

Patraulea Bucur:Manual pen
tru curţile cu juraţi (42) 80.— 

Victor Spireanu : Codul Mi
norilor (29) 50.— 

Theodorescu M. Vas i le : în
dreptarea legii penale. 
Fase. II . Partea generală (44) 20.— 

Theodorescu M. Vasile : în
dreptarea legii penale. 
Fase. II. Partea specială (44) 40.— 

Const. Gr. C. Zo t ta : îndrep
tar pentru Curţile cu Juraţi 
(colecţiunea codurilor uni
ficate No. 3.) (19) 40.— 

b) P r o c e d u r a penală 

Codul de procedură penală 
»Carol al II-lea« din 19 
Martie 1936 232 pag. 20x 
13 Bucureşti 

Noul Cod de procedură pe
nală. 216 pag. 21x13.5 
Buc. 1936 (9) 

Codul de procedura Penală 
Reg. Carol al II-lea tex
tul complect (16) 

Procedura penală (noul cod 
de...) 213 pag. (14) 

Ionescu D o l j : Curs de pro
cedură Penală Română în
tocmit după principiile 

Lei 

100.-

50 . -

20 . -

40.-

noului Cod de Procedura 
penală Carol al II-lea din 
1937 cuprinzând în fieca
re capitol referinţe asup
ra originei instituţiunilor 
procedurale şi principiilor 
adoptate precum şi suma
re expuneri de legislaţiu-
ne comparată, având la 
fine tablouri sinoptice 
596 pag. şi 29 tabl. sinop
tice (9) 

Panaitescu Alexandrescu : 
Noţiuni elementarede pro
cedură penală pt. ofiţeri 
de poliţie juridiciară 100 
pag. (30) 

Lei 

210.-

50. 

Cârfi j u r i d i c e 
!illlilillll!lillllll!lll!l!lllllllll!!ll!IHIHllJlllllllllllllllllllli 

R O M A N E 
F R A N C E Z E 
G E R M A N E 
E N G L E Z E 
I T A L I A N E 
M A G H I A R E 

Librăria LEP A GE Ciui 
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c) Codul de Justiţ ie mil i tară şi alte legi penale 

Lei 
Codul de justiţie Militară 

adnotat sub îngrijirea D-
lui G-ral C. Manolache. 
Cuprinde trimiteri la tex
tele în legătura cu noua 
lege, îndex alfabetic, ex
punere de mntive, avizul 
Cons. Legisl. şi rapoarte
le dela Camera şi Senat 
224 pag. (14) 50.-

Codul de justiţie militară 
însoţit de Expunerea de 
motive, avizul Consiliului 
Legislativ şi Trimiteri la 
vechile Coduri şi la Codu
rile străine cu index alfa
betic pe materii 134 pag. (9) 50.-

Codul de Justiţie Militară 
textul complect (16) 20.-

Leî 
I. Gr. Perieteanu-A. Fulga : 

Legea pentru reprimarea 
unor noui infracţiuni con
tra liniştei publice adnota
tă şi comentată în legă
tura cu lucrările pregăti
toare şi comparativ cu 
dispoziţiile cuprinse in Co
dul penal român şi în le
gislaţia franceză cu un in
dex alfabetic 358 pag. 
(15) 190.-

Const. Gr. C. Zotta-George 
V. Crăescu : Legea privi-
toara la unele infracţiuni 
neintenţionate săvârşite 
de funcţionarii căilor fe
rate 364 pag. 150.-

III. Cambia, cecal, comerţul de banca 
Lei 

D. Bibiri-S. Michail: Cam
bia Cecul şi Comerţul de 
Bancă, cu desb. parlamen
tare şi conv, internat, 
dela Geneva etc. 220 
pag. (37) 1 0 0 . -

E . Cristoforeanu : Tratat de 
drept cambial legea asup
ra cambiei şi biletului la 
ordin comentată şi adno
tată însoţit de textul le
gii şi de un indice alfa
betic 

vol. I. articolele 1—40 
436 pag. (14) 2 8 0 . -
vol. II. art. 40-115 556 
pag. (14) 3 2 0 . -

Aceasta operă prin care se 
tratează cu o competin-
ţă desăvărăşită cea mai 
delicată materie din drep
tul comercial prin proble
mele şi controversele ce 
abundă la fiecare pas con
sacră în mod definitiv 
marea autoritatea a au
torului în domeniul drep
tului comercial. 

Legea Cambiei şi biletului 
ordin şi legea asupra Ce
cului însoţite de expune
rea de motive avizul Cons. 
Legislativ şi rapoartele 
dela Cameră şi Senat 124 
pag- (14) 6 0 . -

Let 
Popovici Liviu şi Turla Ni-

colae Lege asupra cam
biei şi biletului la ordin 
şi Legea asupra cecului 
304 pag. 15 5x11-5. Oradea 
1935. (32) 140.-

A. Zalman: Legea asupra 
cambiei şi biletului la or
din comentată şi adno
tată cu jurisprudenţa la 
zi, doctorina română Ita
liană franceză belgiană, 
şi germană. Expunerea rie 
motive Avizul Cons. le
gislativ, Desb. parlamen
tare, textele corespunză
toare din legile anterio
are, Vechiul Regat, Ar
deal, Bucovina, Convenţi-
unea dela Geneva, Legea 
cambială Italiană din 1933. 

vol. I . obligaţiuni cambiale 
art. 1-35 576 pagini (5) 475.-

A. Zalman: Lepea asupra 
cecului in comparaţie cu 
textele respective din Co
dul comercial (5) 30.-

ORICE CARTE 
ORICE REVISTĂ 

de specialitate, de literatură 
de artă la 

li&r. LCPAOC Cluj 
Cereţi cataloage gratuit 
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1¥. te^islafia muncii 
Lei 

Constantineseu O. M.: Legea 
pentru pregătirea profe
sională şi exercitarea me
seriilor. 72 pag. 20x12 Bu
cureşti 1936. (20) 40.— 

Eîrimescu Const.: Studiu 
doctrinar asupra celor mai 
importante probleme din 
legiuirile muncitoreşti 261 
pag. (43) 120.— 

Al. G. Giuglea: Manual de 
legislaţie Industriala (3) 130.— 

T r . Mircescu I. —Popescu— 
Copăceni; Manualul aseso
rilor dela Judecătoriile de 
muncă (2) —.— 

Tigoianu M. şi Creanga O.: 
Codul jurisdicţiei mun-

Lei 
cii cuprinzând Legea ju-
risd. Muncii, leg. pt. reg
lementarea conflictelor 
colective de muncă. Le
gea pt. asigurarea plă
ţii lucrului efectuat, cu 
ultimele modificări şi un 
repertoriu jurisprudenţial 
alfabetic 328 pagini (36) 240.-

Const. Gr. C. Zot ta : Juris
dicţia Industrială 180 pa
gini (19) 80 . -

Const. Gr. C. Zo t t a : Supli
ment la legea pt. Inf. şi 
jurisdicţia Muncii 150 pag. 
(19) 80 . -

V. Legislaţia de unificare 
Antonescu A. Mihail: Ho- Lei 

tăriri judecătoreşti şi ar-
bitrale streine în România 
Execuatur. Proba în jus
tiţie. 32 pag. 20x13 Tin. 
Cur. Judiciar .35-

.Aviaţiei, lege pentru Fondul 
Naţional al Aviaţiei din 
1 Apr. 1936 şi legea pt. 
modificarea unor dispo-
ziţiuni din legea pt. Fon
dul Naţional al Aviaţiei 
din 10 Martie 1937 (35) 20 . -

Decret lege pentru înfiin
ţarea, organizarea şi func
ţionarea Ministerului Ae
rului şi Marinei 80 pag. 
(9) 50. -

N. G. Dragomir: Ececutarea 
hotăririlor judecătoreşti 
obţinute faţă de stat (32) 70. -

N. Gh. Dragomir : Dreptu
rile funcţionarilor publici 
faţa de stat. Lucrare pre
miată de Academia Ro
mână 1E4 pag. (32) 90.-

üragomirescu M. Anghel: 
Revendicarea în drept ro
mân 256 pag. 24x16. Bu
cureşti 1936. (14) 160.-

äoan C. F i l i t t i : Despre ve
chea organizare adminis
trativă a principatelor ro
mâne (32) 40.-

Foi'şaneanu L.—Stern Ad. : 
l.ege pt Reglementarea 
contractelor tic consigna
ţie cuprinzând textul legii 

expunerea de motiv^ ra- Lei 
portul către Cameră şi 
Senat avizul Cons. legisl. 
Comentariul legii cu re-
f rinţ3 la legislaţia arde
leana şi bucovineană. — 
Index alfabetic, 184 pag. 
(9) 100. [ 

Gănescu Ilie — Const. Gr. 
Zotta — Alex Kostachi : 
Dreptul Electoral Roman 
Istoric - Legislaţie -Obser-
vaţiuni, Doctrină - Juris-
prudenţă-Instrucţiuni-Cir-
culări-Formulare - Un in
dex general alfabetic.Ale-
geri administrative - Ale
geri pentru camerele de 
comerţ şi Industrie - Ale
geri pentru camerele de 
muncă 552 pagini (15) 300.— 

Georgian George: Proprie
tatea şi Posesiunea în Co
dul civil austriac şi român. 
Cărţile funduare. (15) 60.— 

Hamangiu : Codul general 
al României Legi i-.zuale. 
Voi. XXIV partea II. (12) 450.— 

Ionaşcu Aurelian: Indivizi-
unea ca forma juridică de 
apropriere bunurilor în 
sistemele legislaţiilor la
tine 20 pag.'25x16-5 Ora
dea 20. -

Ionaşcu Aurelian : Inviola
bilitatea secretului scriso
rilor şi caracterul lor con
fidenţial. 20 pag. 23-5x!S 
Craiova. 100.— 
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Lei 
Lascarov Moldovanu Al. : 

Lege pt. organizarea cor
pului de avocaţi adnotată 
cu doctrina jurisprudenţa 
desbateri parlamentare 
expunere de motive, avi
zul consiliului legislativ şi 
rapoarte 548 pag. (14) 

Lege pentru dobândirea şi 
pierderea Naţionalităţii 
Române cu regulamente şi 
instrucţiuni (14) 

Legea pentru unificarea şi 
simplificarea măsurilor fi
nanciare excepţionale şi 
legea Bugetară (9) 

Legea pentru Curtea de Ca
saţie şi Justiţie cu toate 
modificările introduse la 
zi. însoţită de expunerea 
de motive Avizul Consi
liului Legisl. şi rapoartele 
de Cameră şi senat 76 
pag. (14) 

I. Lubis : Contractul de asi
gurare Repertoriu de ju
risprudenţa şi doctrină. 
(32) 

Marinescu C. Theodor, Ste-
fănescu T., Petre Gănescu 
Ilie şi Păţac N. M.: Noţi
uni de drept constituţional 
drept administrativ finan
ţe statistică 600 pag. (30) 

Ion Matasă: Constituţhmea 
României Mari cu explica-
ţiuni (32) 

Nachtigal A. : Reprezenta
rea minorului în viaţa ci
vilă 136 pag. (1) 

Nesselrode Carol Dr . : Dau
nele morale în materie de 
presă, 16 pag. 21x14-5 Buc. 

P. V. Pasere: Legea Con
tabilităţii publice adnotată 
şi comentată 300 pagini. 
(32) 

Perieţeanu Gr. I . : Poliţia 
judiciară. Studiu legislativ 
critic 36 pag. 21x13-5 Buc. 

I. Gr. Perieţeanu—A.Fulga : 
Legea pentru controlul 
averilor şi Regulamentul 
ei de aplicare însoţită de 
lucrările pregătitoare şi 
de un comentariu în le
gătura cu desbaterile par
lamentare 240 pagini (14) 

Eugen Petit-C. Gr. Zotta : 
Precis asupra ordonanţelor 
prezidenţiale de refere (19) 

Peti t E . Const. Gr. Zotta : 

120.— 

50.-

30. 

4 5 . -

6 0 . -

2 5 0 . -

60.— 

1 5 0 . ^ 

30.— 

200.— 

40.— 

120.-

60. 

CONDICA DE 
T E R M E N E 

1938 
F o r m a t : 2 5 X 2 0 cm. 

cea 6 0 0 pagini 

Legala complect In 
p â n z a e n g l e z a ! 
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Lei 
Ordonanţele prezidenţiale 
de Référé Commentariul 
art. 66. bis din proce
dura civilă cu doctrina 
modernă şi jurisprudenţa 
Ia zi (19) 100.— 

A. B . Plopul: Codul timb
rului şi impozitului prog
ressiv pe succesiuni (34) 250.— 

Popescu Spineni: Teoria 
generală a contractelor 
române. Prelegeri univer
sitare 80 pag. (41) 90.— 

Preuţescu I. Laurenţiu : Na-
turea competenţei jurisdic-
ţionale în dreptul interna
ţional privat- 176 pag. 
24x16-5 Bucureşti 1936 (14) 140.— 

Preutu Ioan: Intiinţarea 
sehestrului (propri) pe 
salariul funcţionarilor 
publici, pensionari şi sala
riaţi particulari. Ed. IV-
a 80 pag. 21x13. Bucureşti 
1936. (10) 45.— 

Regulamentul de aplicare a 
Legii Administrative 106 
pag. (14) 50.— 

Sever Andru: Jurisprudenţa 
Rezumată voi I. Deriziuni 
civile şi comerciale privi
toare la procese dintre 
1921—1931 Ardeal cu in
dex alfabetic pe materii 
şi pe articole 734 pap. (2) 500.— 
Vol. II. Deciziuni civile şi 
comerciale privitoare la 
procf.se din Ardei judecate 
în cursul anilor 1932—1933 
cu index alfabetic pe ma
terii şi pe articole 800 
pag. (31) 500.— 

Sofronie George : Le prin
cipe des nationalités et 
les Traités de [ aix de 
1919-1920 280 pag. (20) 160.— 

Sofronie George : Curs de 
drept internaţional public. 
440 pag. 28x20-5 Cluj, 1936 
(45) 3 4 0 . -

Sofronie George: Contribu-
ţiuni la o reconstrucţie a 
a dreptului minorităţilor (38) 30.— 

Speranţia Eugeniu: Lecţiuni 
de enciclopedie juridică 
Cu o introducere istorică 
în filosofia dreptului 264 
pag. 23-5x!5. Cluj, 1930. (2) 325.— 

Sudit : Poprirea. 196 pag. 
24x16-5 Bucureşti, 1936. (2) 120.— 

Strat George: Curs de eco
nomie politică. 448 pag. 
28x20-5 Cluj, 1935. (45) 330.— 

Strat George : Curs de isto
ria doctrinelor economice 
P. L. Din antichitate şi 
până la constituirea libe
ralismului clasic. 369 pag. 
28x20-5 Cluj, 1936. (45) 

Todiraşcu T. Ştefan : Despre 
origina şi natura juridică 
a Băncii Naţionale a Ro
mâniei 156 pag. (39) 

Ulvineanu-Iancularici - Ghi-
teanu: Codul de proce
dura civilă al Transilva
niei 363 pagini (2) 

Radu Vernescu : Ordinea pu
blică în dreptul privat (32) 

Vasiliu-Al. Preutu: Codul 
general al finanţelor pub
lice 1340 pag. (33) 

Albert Wi l l ier : Dreptul ex
peditorului de a modifica 
contractul de transport fe
roviar (32) 

Const. Gr. Zotta-Al. Hal-
lunga : Reglementarea co
merţului 'exterior şi a pla
ţilor cu străinătatea 411 
pag. (15) 

Idem Idem Suplimentul No. 
1. (15) 

Lei 

250. 

60.— 

40.-

60. 

400. 

40.— 

2 0 0 . -

25.-

CONDICADEJERMOjE 
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FORMAT 2 5 X 2 0 cm. 

cea 6 0 0 pagini 
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B1BU0GBM1E JURIDICA GENERAU 
Lei 

500.-

Alexandrescu Dimitrie: 
Droit ancien et moderne 
de la Roumanie [étude de 
legislation cornparée]. [9] 
Explicaţiunea teoretică şi 

practica a Dreptului Civil 
Român Vol. I. p. 1. [9] 500.— 
Idem Tomul III. p. II. [9] 500.— 
Idem Tomul IV. p. I. [9] 500.— 
Idem Tomul IV. p. II. [9] 500.— 
Idem Tomul VI. [91 500.— 
Idem Tomul VII. [9] 500.— 
Idem Tomul VIII p. 1. [91 500.— 
Idem Tomul VIII. p. II. [9] 500.— 
Idem Tomul IX. [9] 500.— 
Idem Tomul XI . Í9] 500.— 
Principiile Dreptului CivH 
Român Vol. 1. [9] 500.— 
Vol. II. partea I. şi II. [9] 500.— 
Vol. III. [91 5 0 0 . -
Vol. IV. [91 500.— 

Alexandrescu Traian : Se -
paraţiunea patrimoniului 
defunctului de al erezilor [14] 25.— 
Despre raport în materie 
de succesiune [14] 30.— 
Drepturile proprietarilor 
şi creditorilor ipotecari în 
raport cu legislaţia agrară 
[14] 3 0 . -
Condiţia juridică a dotei 
[dacă poate fi schimbată 
în timpul căsătoriei] [14] 30.— 
Confirmarea actelor anu-
labile făcute fără autori
zare de femeie măritată 
[14] 3 0 . -
Drepturile de succesiune 
ale femeei sărace în ave
rea soţului [Aplicatiunea 
art. 684 şi 841 c. civ]. [14] 30.— 

Retroactivitatea legilor 
de Procedura [vânzarea cu 
pact de răscumpărare [14] 30.— 
Despre prescripţiune[Pres-
cripţiunea extinctivă din 
art. 568 Pr. civ. în raport 
cu inalienabilitatea pă
mânturilor rurale; 2) ad
ministrarea dovezii drep
tului de proprietatea].[14] 30.— 
Despre societăţile anoni- ' 

me în lichidare. [Dacă pot 
cere dela acţionari plata 
restului de vărsaminte]. 
[14] 3 0 — 
Aplicatiunea art. 998 şi 

urm. c civ. [conctitinaj-
s'irvenire de copii Pen
siune de întreţinere].[14] 25.— 

Lei 
Alexandrini AL: Schimbarea 

formei societăţilor. [14] 20.— 
Antim Ş t . : Legea proprieta

rilor. Comentată şi adno
tată cu doctrină şi juris-
prudenta la zi. [14] 120.— 

Antonescu Eft imie: Codul 
comercial, adnotat cu ju
risprudenţă, doctrina ro
mână şi străină text aus
triac şi ungar. Vol. I. art. 
1 - 4 5 . [9] 3 5 0 . -
Idem. Vol. II. art. 46-76. [9] 400.— 

Arsenescu V . : Condiţia ju
ridică a subsolului [14] 30.— 
Subsolul şi respectarea 

drepturilor anterioare sub 
regimul nouei Legi a Mi
nelor. [14] 40.— 

Aslan Th. C. : Studii de 
Drept parlamentar [9] 10.— 

Asser T. M. C.: Elemente 
de Drept Internaţional sau 
conflictul legilor [9] 10.— 

Atanasiad I. B . : Dreptul 
public şi administrativ voi. 
I. [9] 20.— 
Idem. vol. II. [9] 20.— 

Bădulescu St . şi lonesou T . 
G . : Codul penal [vechiu] 
adnotat cu doctrina şi ju-
risprudenţa română şi 
străină [14] 200.— 

Barnoschi V. D. : Cambia în 
alb. ed. II. [9] 10.— 

Barozzi C. Ioan : Repertoriul 
General de jurisprudenţă 
a înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, adunate şi co
ordonate după litera alfa
betică şi cu speţa fiecărui 
proces vol. V. [9] 100.— 

Barozzi C. Ioan: Repertoriu 
general de jurisprudenţă 
a înaltei Curţii de Casa
ţie şi Justiţie, adnotate şi 
coordonate după litere al
fabetică şi cu speţa fie
cărui proces 4 voi. [14] 600.— 

Bart J e a n : La question du 
Danube et sa Solution [9] 3.— 

Barzan D. Ion: Probleme 
născute după räzboiu : fi
nanciare, sociale, econo
mice [14] 18.— 

Berariu : Noua Constituţie. 
[Reflexiuni şi anteproiect] 
191 2 5 . -
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Bernstein B . : Lege asupra 
vânzării pe credit a ma-
şinelor industriale, agri
cole şi autovehiculelor, 
Comentată şi adnotată. [9] 

Bestelei Oncescu I . : Exe
cu ta i a sentinţelor streine 
în România; II) Imunita
tea de iurisdicţiune a Con
sulilor şi Agenţilor con
sulari în România [14] 

Lei 

2 0 0 . -

480. 

Biblioteca legislativa. 
Colecţiune de legi, 

decrete şt regulamente, anexă la 
N o u l c o d al R o m â n i e i . 

Sub direcţiunea 
d-lui Proîesor Eug. Herovanu. 

Au apărut până acum : 

1. Legea p. modif. legii tim
brului, din 1 Aprilie 1934, 
cu lucrările pregătitoare, 
note şi index alfabetic 32 
pag. [2] 

2. Legea p. lichidarea dato
riilor agricole rurale şi 
urbane din 7 Aprilie 1934, 
explicată de d-nii Eug. 
Herovanu şi R. Hutscii-
neker, 196 pag. [2] 

3. Legea impozitului pe lux 
şi cifra de afaceri, din Ap
rilie 1934, explicată şi ad
notată de d.'V. V. Long-
hin, judecător-presedinte 
la Trib. Ilfov, 88 pag. |2] 

4. Legea p. apărarea ordi-
nei în stat, din 7 Aprilie 
1934. Cu note şi observa-
ţiuni de G. Vrăbiescu, 
conferenţiar univ. şi mem
bru în cons, legislativ [2] 

5. Regimul contingentării 
importului, [Decrete, jur
nale, deciziuni, circulari, 
comunicate din Dec. 1932 
până în Iunie 1934]. Ad
notate şi explicate de d-nii 
M, Segal ş i 'A.BeralI , ad
vocaţi. [2] 

6. Legea pentru utilizarea 
elementului românesc în 
întreprinderi. [2] 

2 0 . -

90.-

6 0 . -

4 0 -

80.-

20. 

Biblioteca M a r i l o r P r o c e s e 
Vol. I. Procesul Păltineanu Lei 

Lăzărescu. (Autoritate de 
lucru judecat. Legitimă 
lV;Ui\,<-/). (••;) 120.— 

Voi. Ii. Drama dela Tech-
nica Minieră. (Indoiata 
crimă de asasinat săvâr
şită dar neisbutită). (14) 

Vol. III. Procesul Amira. 
(Testament evacuat la 
Moscova. Reconstituirea 
lui) şi Procesul Exprop-
rierei pădurilor din B a 
sarabia (14) 

Vol. IV-V. Procesul Caragi-
ale-Caion Calomnie prin 
presă). Procesul arhitec
tului Socolescu (Crimă de 
incendiu. (14) 

Vol. VI-VII. Procesul Pet-
ropoI-Maior Orezeanu (Cri 
mă săvârşită dar neizbu
tită1». Procesul Soc. Sina-
naia-Ef oria Spitalelor Ci
vile (Consecinţele anulă
rii unei societăţi anoni
me). (14) 

Boerescu şi Vlahuţă C. : Al 
3-lea Codice Român. [9] 

Botez Corneliu : Arbitrariul 
Administrativ şi Legalita
tea [9] 
Noul Codice de şedinţe 
al judecătorului de ocol 
[1908—1921 Competinţa 
civilă vol. I. [9] 
Idem [1908-1922] Compe
tinţa penală vol. II [9] 
Idem [1922—1925] [Reper
toriu general şi alfabetic 
de legislaţie, doctrină, ju-
risprudenţă vol. III. [9] 

Botez Cordeliu, Legiuiri sil
vice (14) 

Botez Corneliu şi Eug. Ba -
rasch. Noua lege a chi
riilor şi legea proprieta
rilor, comentate şi adno
tate, din 16 Aprilie 1927 
(9) 

Brânză Luca, Codul rus de 
procedură civilă (tradu
cere) (14) 

Cancicov. Procesul Zenai-
dei Spânescu. (Pledoaria 
părţii civile). (14) 

Cătuneanu C. I. Curs ele
mentar de drept roman. 
Ed. III. (2) 
Izvoare de drept roman şi 
formele de acţiuni. (2) 

Cerban Alex. Privilegii şi 
Ipoteci. (9) 

Chernes I. Legea Chiriilor 

Lei 

85 .— 

110.— 

100.— 

200.-

30.-

40.-

150.-

175.-

250.-

180.-

125.-

150.-

25.-
Lei 

300.-

25.-

300.-

120.-
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Ciobanu Pompiliu Dr. Pro
ducţia aurului şi reforma-
monetară \2) 60.— 

Ciorapciu T. Enciclopedie 
juridică (9) 200.— 

Codul Comercial şi Legea 
minelor. (9) 10.— 

Cohen G Iosif. Chiria imo
bilelor rechiziţionate pen
tru armata ocupantă şi 
despăgubirile datorite de 
comună. (9) 5.— 

Cohen G. Iosef, Executarea 
sentinţelor străine în Ro
mânia (art. 374 pr. civ.) (14) 25.— 

Cohen G. Iosif. Daunele 
cominatorii (14) 20.— 

Cohen G. I., Despre naţio
nalitatea societăţilor co
merciale în România (14) 60.— 
Executarea hotărârilor în 
monedă străină (14 10.— 

Executarea sentinţelor stre
ine în România (art. 374 
pr. civ.) 25.— 

Comunicate oficiale din tim
pul războiului 1916. 5.— 

Comşa N. D., Scrieri de 
drept (14) 100.— 

Conduratu Gr. Noul col al 
închirierilor din 1924 (în 
colaborarea cu dnii I. Gr. 
Perieţeanu şi Al. Velescu) 
(14) 240.— 

Conduratu Gr., Perieţeanu 
Gr. I. şi Velelescu Al. : 
Noul cod al închirierilor 
1924. (14) 2 4 0 . -

Cerban Alex . : Prescripţia 
decenală şi juncţiunea po
sesiunilor [art. 1859 şi 
1861 c. civ.] [14] 4 0 . -

Constantinescu D . : Codul 
muncii [14] 200.— 

Constantinescu J a c : Despre 
testamente.[Studii de doc
trină şi jurisprudenţă, a-
vănd index atfabetic şi o 
tablă de materii] Ediţia 
II. 500 pagini (14) 300.— 
2) Despre Hipoteci cu doc
trina şi jurisprudenţă la zi 150.— 
3) Despre Succesiuni, cu 
doctrina şi jurisprudenţă 
la zi. (14) 140.— 
Asupra contractului de lo-
caţiune [14] 50.— 

Constantinescu Jac N.: Cam
bia cu ultima doctrină şi 
jurisprudenţă[14] 100.— 

Anal XII. Iunie 1937 

Cristoîoreanu E . : Despre 
Contractul de transport, 
operă complectă in 3 mari 
volume (14) 780.— 
Elegant legat (14) 1080.— 

Cristoîoreanu E . : Observa-
ţiuni asupra Anteproiectu
lui Codului de Comerţ al 
Uniunei Camerii de Co
merţ [studiu critic] (14) 50 . -
Reforma legislativa şi mij
loacele de realizare (14) 50.— 
încheierea contractelor 
comerciale [art. 35 şi 39 
c. corn.] (14) 1 5 0 . -
Ruperea nejustificată a 
tratativelor precontractu-
ale [14] 50.— 

Cristoîoreanu E . şi Paras-
chivescu Bălăceanu C. : 
Proectul noului cod de co
merţ italian (14) 120.— 

Cossa Luigi : Primele ele
mente ale ştiinţei finan
ciare [14] 15.— 

Dan Em : Legea chiriilor din 
27 Martie 1924 [adnotată]. (9) 80 — 
Noua procedură accelerată 
Lege din 1 Septemvrie 
1929 pentru modificarea 
legii din 19 Mai 1925. pri
vitoare la unificarea unor 
dispoziţiuni de procedură 
civilă şi comercială, pentru 
înlesnirea şi accelerarea 
judecăţilor, înaintea Tri
bunalelor şi Curţilor de 
Apel, precum şi pentru 
unificarea competenţej ju
decătorilor, adnotată [9] 150.— 

Decusară C. E . Probleme 
de proc. penală [14] 20.— 

Dragu Torna : Reforma pe
nală [Scrisoare deschisă 
d-lui Ministru de justiţie 25,— 

Decusara C. E. , Elemente de 
statistică teoretică şi apli
cată 180.— 

Dimiu Radu, Teoria împre-
viziunei 25.— 

Dimiu Radu, Limbajul juridic 40.— 
Dobrescu I. Dem., Patru ani 

de decanat [9] 50.— 
Docan P. G.. Studii de Drept 

Civil Comparat (Legisla
ţia Ungară şi Austrică din 
Ardeal şi Bucovina în 
comparaţie cu legislaţia 
română) premiată de Aca
demia Română (14) 280.— 

E X L I B R I S 

Lei 
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Cercetarea paternităţii în 
dreptul român înterpro-
vincial 
Pentru Unificare Volumul 
I. Legislaţia Ungară din 
Transilvania, Codul Penal, 
Justiţia Divorţului (9> 
Idem Vol. II. Mandatul 
de Plata 
Idem Voi.III. Observaţiuni 
asupra Legilor Maghiare 
Minoritatea 

Dougoroz V., Drept inter-
provincial (14 

Dongoroz V., Câteva obser
vaţiuni asupra decretului-
lege de speculă 2696-1919 
Despre traficul de influ
enţă (14) 
Drept înterprovincial (14) 

Dumitrescu M. A. Codul de 
comerţ comentat, vol. V. 
Societatea în comandită 
(continuare şi fine) şi 
«societate anonimä« art> 
112—151 cod. comercial 
(9) 

Dumitrescu M. A. Codul de 
comerţ comentat, vol. VI 
bis. Soc. anonimă (conti
nuarea art. 151 — 178. (9) 

Despre Buna Credinţă. 
Teză pentru doctoratul în 
drept. (9) 

Modificările codului de 
comerţ din 1909 relativ la 
societăţi, cambie şi gaj 
(9) 

Tablă de materie la vol. I. 
Idem, la vol. VI. 

Lei 

4 0 . -

1 5 . -

1 5 . -

15.— 
1 2 0 . -

2 0 . -

20. 

20. 
20. 

1 0 0 . -

1 0 0 . -

1 0 . -

1 0 . -
1 0 . -
1 0 . -

Biblioteca Jur id ică Manuale 
pentru Univers i tate 

Lei 
Dumitrescu M. A. Manual 

de drept civil. Anul I. (9) 150.— 
Manual de drept roman. 
Anul I. (9) 4 0 . -
Manual de drept penal. 
Anul I. 1 2 0 . -
Manual de drept roman. 
Anul II. (9) 4 0 . -
Mpnual de procedură c i 
vilă. |9 ) 1 5 0 . -
Manual de procedura pe
nală. (9) 1 0 0 . -
Manual de drept civil. 
Anul II. Obligaţiunile şi 
Probeln. 120.— 
Manual de drept civil. 
Anul III. vol. I. iCăsăto-
ria şi Vânzarea] [9] 65.— 

Lei 
Manual de drept civil. 
Anul III. vol. II. [Mandat 
împrumut, cauţiune, în
chiriere. (9) 50 . -
Manual de drept civil. 
Anul III. vol. III (Privi
legii, ipoteci, prescripţie) 
(9) 50 . -
Manual de drept comer
cial, Vol. I [art. 1—59 şi 
75—76]. [9] 80 . -
Manual de drept comer
cial, vol. II (art. 60—74 
şi 77—122 şi 127—141) 9> 95. -

Dumitrescu M. A. Manual 
de drept comercial. Voi. 
III (art. 122—147 şi 141— 
170. (9) 125.-
Manual de drept comer
cial, vol. V. [Cambia şi 
Cecul]. [9] 200. -
Manual de drept comer
cial vol. V. [Dreptul ma
ritim şi Falimentul]. (Par
tea I.) [9] 200.-

Compendii 
Obligaţiunile p. II (art. 
1020) 1168 c. civ. [9] 15 . -
Obligaţiile p. III [art. 1169 
şi 1222 c. civ.] [9] 15.-
Obligaţiunile şi Probele 
Rezumatul comp. 5, 7 [art. 
942—! 169]. (9) 15.-

Dumitrescu M. A. Căsăto
ria şi vânzarea [art. J223 
—1387 c. civ. (9) 15.-
Licitaţia, Schimbul, Cesi
unea, Locaţiunea şi Soci
etatea art. 1388—1531 c. 
c (9) 15,-
Mandat, Cauţiune, Tran-
sacţie art. 1532, 1717 c. 
c. (9) 15.-

TOATE CĂRŢILE DIN 
BIBLIOGRAFIA 

REVISTEI, EX LIBRIS 

Se pot c o m a n d a 

la Libr. LEPAGECIUj 

Cereţi catalogul cărţilor juridice 
Expediţia prin poşta cu ramburs 
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LIBRĂRIA L E P A G E 
Editoara Condicei de Termene circ. 1 Iunie 1937* 

pentru avocaţi 
CLUJ 

Fondat: 1870. Anul XXV. 

MuH Stimate Ole Avocat! 
Condica de Termene pentru avocaţi prin ediţia 1 9 3 8 îm

plineşte un sfert de veac de existenţă, reuşind să câştige în 
acest timp simpatia şi mulţumirea Dior advocaţi din întreaga 
ţară. Condica de Termenepe 1 9 3 7 s'a epuizat complect, majo
ritatea covârşitoare a exemplarelor fiind plasată încă prin 
subscripţie, Dnii avocaţi dorind prin aceasta să-şi asigure 
avantajele ce le conferim în subscripţie. 

In anul acesta Condica sistem nou, complectată, cu Ghi
dul Bucureştilor, Statutul sindicatului, Tabloul Avocaţilor din 
Ilfov, mod. legii aviaţiei, timbrul judiciar, evidenţele săptămâ
nale şi lunare, legile modificatoare ale ie^ii avocaţilor, — mo
dificată şi prelucrată, satisfăcând tuturor necesităţilor practicei 
avocaţiale, va mai cuprinde şi toate complectările şi modifică
rile noui, ale acestui an, conform legislaţiei recente. 

Deşi spesele mereu crescânde de tipar, conţinutul din an 
în an mai mare al Condicei, ar motiva o majorare considera
bilă a preţului ei, — în dorinţa de a servi cât mai conştiin
cios interesele D-lor avocaţi, deoparte am hotărât a continua 
să îmbogăţim şi să complectăm conţinutul Condicei, de altă 
parte am menţinut preţul de subscripţie, oferind Condica de 
Termene pe 1 9 3 8 cu preţul redus de subscripţie de 

Lei 30©.— (îreisuie) 
După apariţie preţul Condicei va fi Lei 4 0 0 . — Pentru a Vă 
asigura acest avantaj şi ca să figureze adresa Dvs. exactă în 
tabloul nou, Vă rugăm să binevoiţi a prevede buletinul de co
mandă anexat cu data, ou iscălitura şi stampila Dvs. şi a ni-f 
trimite imediat. 

Condica de Termene apare în format lat 2 5 / 2 0 cm., cea 5 3 0 
pag., pe hârtie velină albă,extraîină, tare, şi l€(gfif& Ilî Întregime 
In Pânză engleza Veritabila. înşirăm pe pag. 2 al co
pertei conţinutul mai important ai COSIdIC€l ffi€ Termene. 
Vă atragem în deosebi atenţiunea, că COilŰlCH Ö€ Termene 
cuprinde si IflUăflîrei BC flIieCÉfSPl fî t i l f t î I W € 0 -



IMinelOr dili fära infreagä cu toate modificările aduse 
până la î August 1937. Acest tablou n'a apârnf Incâ In 
nici o ediţie, nici chiar oficială. 

AVANTAJELE SUDSCMPÎllJNil. 
I. Pentru Dnii avocaţi, cari vor înainta comanda lor 

Imediat: 
a) vom însera gratis pe lângă numele lor, adresa 

eiada şi nnmârnl de telefon. 
b) Primiţi gratuit 1 tablou de părete, cuprinzând tariful 

complect al onorariilor minimale şi al timbrelor, pt. biroul. 
II. Dacă se trimite suma odată cu comanda, lavomrl 

speciale: 
a) Expedierea Condicei de Termene se face franco. 
b) Pe scoarţa Condicei de Termene vom presa cu aur 

numele Dvs. 
c) Un carnet de buzunar cuprinzând onorariile minimale 

şi taxele de timbru. 

Am comandat Condica de Termene pe 1938. Totodată am trimis 
Lei cu favorurile circ 1. Iunie 1937. 

1. Franco fără porto. 
2. Pe scoarţa presaţi cu aur numele meu. 
3. Expediaţi gratuit un carnet de buzunar cuprinzând onorariile mi

nimale şi taxele de timbru. 
4. Tablou de părete cupr. onorariile minimale şi taxele de timbru. 

Se va însera gratuit. 

Numele : 

Oraşul Í 

Str. şi Nr. 

Telefon ; 

Data 

semnătura şi stampila 



Tăiaţi aici şi trimiteţi L IBRĂRIEI L E P A G E 

I Iunie, Í937 
Comand irevocabil Condica de Termene pe 

1938 şl Vi rog a ml-o expedia în condtfiu-
nlîe circularei 1>os. Iunie Í937, Imediat du
pă apariţie cu ramburs de 300 Lei* 
plus 30 Let porto. 

* preţ de subscripţie. Mai târziu lei 400. 

Data 

Stampila 

semnătura 

1 lei+0-50 
bani aviaţie 

conf. art. 108 
pct. 4 lit m. 
din instruc

ţiunile 
P. T. T. 

Buletin de comandă. 

Librăria LEP AGE 

C L U J 




