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CUPRINS

Prefaţă (7)

Cuvânt înainte (9)

Diplome ale lui Victor Slăvescu (13)

Brevete pentru acordarea de decoraţii lui Victor Slăvescu (17)

Scrisoare de acreditare a ministerului afacerilor externe, prin care se certifică faptul că
Victor Slăvescu avea să călătorească, în calitate de curier diplomatic la Genova - 28
aprilie 1922 (33)

Articol din presa românească privind înzestrarea armatei şi rolul lui Victor Slăvescu,
ca ministru de resort (35)

Ordine trimise de Regimentul 6 Artilerie Piteşti şi Ministerul de Război lui Victor
Slăvescu, în legătură cu diferite probleme legate de activitatea sa ca ofiţer în rezervă:
concentrări, participări la instrucţii etc. (37)

Scrisori trimise de diferite persoane lui Victor Slăvescu, prin care îi solicită sprijinul în
calitatea sa de director al Băncii Româneşti, de administrator al Băncii Naţionale,
pentru acordarea de credite, numiri în serviciu etc. (41)

Scrisori de convocare; mesaj adresat de Vintilă Brătianu, ministrul de Finanţe, tuturor
colaboratorilor săi; adrese şi scrisori de felicitare trimise de diverse persoane şi
instituţii lui Victor Slăvescu, cu ocazia numirii sale ca ministru al Finanţelor;
discursul lui V. Slăvescu cu acest prilej; moţiune a pensionarilor adresată lui;
scrisoare anonimă (57)

Adrese trimise de Adunarea Deputaţilor, Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Interne
lui Victor Slăvescu, în calitatea sa de deputat al judeţului Râmnicu Sărat, pentru
convocarea la şedinţe ale comisiilor din care făcea parte; raport întocmit de Victor
Slăvescu asupra bugetului Administraţiei Poştelor, Telegrafului şi Telefoanelor etc.
(71)

Scrisori trimise de diferite persoane lui Victor Slăvescu, în calitatea sa de ministru al
Finanţelor (96)

Comerţul exterior al României din lunile mai şi 1 ianuarie - 31 mai 1931, 1932, 1933 şi
1934 (100)

Comerţul exterior al României (1931, 1932, 1933, 1934) (106)

Adrese trimise de Academia Română lui Victor Slăvescu, în calitate de membru
(corespondent şi titular) pentru a participa la diferite şedinţe şi evenimente; scrisori
de felicitare trimise de prieteni şi cunoştinţe cu ocazia alegerii sale ca membru al
Academiei Române; diverse scrisori (111)
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Referate transmise de Consiliul Superior Bancar în legătură cu: observaţii asupra Legii
privind reglementarea comerţului de bancă; situaţia bugetară; activitatea Consiliului
pe anul 1931; tabele cu retribuţiile lunare ale funcţionarilor Consiliului Superior
Bancar; propuneri în vederea îmbunătăţirii stării financiare a agriculturii (129)

Situaţia comerţului exterior al României pe anii 1934-1938,
întocmită de Direcţiunea Reglementării Comerţului Exterior - Serviciul de Studii şi
Statistică (138)

Procese verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie al Societăţii „Creditul
Industrial” (153)

Rapoarte în legătură cu diverse probleme de administraţie ale
Academiei Române (166)

Manuscrisul articolului lui Victor Slăvescu intitulat „Băncile din provincie
în criza actuală” (170)

Manuscrisul articolului lui Victor Slăvescu intitulat „Din trecutul finanţelor noastre
publice” (1 septembrie 1942) (185)

Studiu anonim asupra Moldovei [1831-1849] (196)

Scrisoare a lui Nicolae Titulescu adresată lui Victor Slăvescu - Londra, 20 februarie
1926 (249)

Bilet primit de Victor Slăvescu din partea lui Gh. Tătărescu - 21.01.1933 (251)

Carte de vizită cu mulţumiri adresate de I.G. Duca lui Victor Slăvescu (251)

Convocări trimise de Direcţia de Propagandă şi Cercul de Studiu al Partidului Naţional
Liberal lui Victor Slăvescu, pentru participarea la diferite conferinţe şi consfătuiri;
proces verbal (copie) pentru alegerea lui Victor Slăvescu ca preşedinte al
organizaţiei PNL din judeţul Râmnicu Sărat; telegrame trimise sau primite cu diferite
ocazii (moartea lui Ion I.C. Brătianu, a lui I.G. Duca); chitanţe pentru achitarea
cotizaţiei ca membru al PNL; extras din ziarul „Cercul” al organizaţiei PNŢ din
Râmnicu Sărat, conţinând un articol în care este atacat
Victor Slăvescu (252)

Manifest-program al PNL, 2 octombrie 1930 (279)

Înştiinţare către Victor Slăvescu, de la organizaţia PNL Botoşani, prin care era anunţat
la 27 octombrie 1935 va fi dezvelită, în oraşul botoşani, statuia lui I.G. Duca,
eveniment la care era invitat să participe (9 octombrie 1935) (280)

Fotografii din viaţa lui Victor Slăvescu (281)


